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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
  )23(احللقة 

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا ويل الصـاحلني، والعاقبـة للمتقـني، وال عـدوان إال علـى الظـاملني، 
ــًدا عبــده ورســوله  وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه امللــك احلــق املبــني، وأشــهد أن حمم

  ، صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين.املصطفى األمني
  اهللا عليه وسلم. صلى-حياكم اهللا أيها األحبة على مائدة من موائد سرية نبينا 

وهـذا أيًضـا مـن األمـور الـيت يأخـذها الـدعاة -ف كـان ئالطا -اهللا عليه وسلم صلى- النيبملا بلغ 
فــذهب إىل  ،ألن إذا صــُلح الــرأس صــُلح اجلســد ،ائفبــدأ برؤســاء أهــل الطــ -إىل اهللا جــل وعــال

 -اهللا عليـه وســلم صـلى- النــيبفعـرض  ،هــم أسـياد ثقيـف وكـانوا ،أبنـاء عبـد ياليـل بــن عبـد ُكـالل
  وأن مينعوه وأن حيموه. فماذا فعلوا؟ ،عليهم اإلسالم

ى إذا ضــرب قلبــه َمــن يتــأذ  النــاسومــن  ،مــن يتــأذى إذا ُضــرب جســده النــاسمــن  ،ختتلــف النــاس
لكنه ال يتحمل أن ُجيلد بتلك الكلمـات الـيت فيهـا  ،يعين البعض قد يتحمل الضرب ،بالكلمات

  اهللا عليه وسلم. صلى-وخاصة شخص كقامة حممد  ،سخرية واستهزاء
لــئن كنــت نبيــا  ،قــال: واهللا ال أصــدقك أبــًدا -اهللا عليــه وســلم صــلى- النيبقــال أحــدهم يســخر بــ

  ولئن كنت كاذبًا فأنت أحقر من أن أحتدث معك. ،م من أن أحتدث إليكنت أعظأف
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  قال اآلخر: واهللا لو كنت صادقًا ألمزقن أستار الكعبة.
  هناك أناس أعظم منك وأكثر ماًال وولًدا. ،قال الثالث: أما وجد اهللا نبيا غريك حىت يبعث

أنا أكثـر  ،نيب؛ لكنت أنا -جل وعال-هللا يقول: لو كان  ،وهذه اليت كان يقوهلا الوليد بن املغرية
 ﴾ِرَســـاَلَتهُ  َيْجَعــلُ  َحْيــثُ  َأْعلَــمُ  اللــهُ ﴿ كمــا قـــال:  -عــز وجــل-لكــن اهللا  ،مــاًال وولــًدا النــاس

  .]124: [األنعام
يعـين  ،»النـاسخلـوا بيـين وبـني  ،قـد مسعـُت مـنكم مـا مسعـت«اهللا عليـه وسـلم:  صـلى- النـيبقال 

  جل وعال.-مة اهللا اتركوين أبلغ كل
  .»وإن يقبلوا فقد كفيتم ،فذاك الناسإن قِبَل «قال: 

باحلجــارة والــدماء  -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبفأخــذوا يقــذفون  ،فــأغروا بــه الســفهاء والصــبيان
ــالمو  الصــالةعليــه -تتقــاطر علــى قدمــه  ــيبوخلفــه زيــد بــن حارثــة يقــي  -السى- الناهللا عليــه  صــل

  وسلم.
فكـأم  -بسـتان-إىل حـائط لشـيبة وعتبـة أبنـاء ربيعـة  -السـالمو  الصـالةعليـه - النـيبحىت دخل 

قــالوا: يــا  ،نصــراين ،وكــان لــديهم غــالم امســه عــداس ،-اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبأشــفقوا علــى 
  عداس خذ هذا العنب من عنب الطائف واذهب به إىل حممد.

 الصـــالةعليـــه - النـــيبأخـــذ  ،-اهللا عليـــه وســـلم صـــلى- النـــيبه إىل أخـــذ عـــداس العنـــب وذهـــب بـــ
  .»بسم اهللا«فهو يتناول ويقول:  ،العنب -السالمو 

  قال عداس: ما هذا؟ أول مرة أمسع هذه الكالمة "بسم اهللا".
  .»من أين أنت يا عداس؟«قال: 

  .نينوىقال: أنا من 
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  .»من قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت؟«قال: 
  وما أدراك. ،قال: نعم

  .»هو نيب وأنا نيب ،ذاك أخي«قال: 
  ويده ورجله. النيبفقام عداس يُقبل رأس 

  فقال شيبة وعتبة: أرسلنا له بالطعام فأفسد علينا الغالم.
  فإن دينك خري منه. ،ال يغرنك هذا الرجل ،عاد عداس فقال له عتبة: يا عداس

ما على وجه األرض رجل من أبرك من هذا الرجل الـذي كنـت واهللا  ،إن دينه خري ،قال: ال واهللا
  عنده.

  اهللا عليه وسلم؟ صلى- النيبماذا يفعل 
ورأى مــنهم الســخرية  ،وأهــل الطــائف أخرجــوه ،أهلــه طــردوه ونــال مــنهم األذى والعــذاب والظلــم

 -لماهللا عليــــه وســــ صــــلى-كــــان نبينــــا   ،انقطعــــت كــــل األســــباب الدنيويــــة ،واالســــتهزاء والعــــذاب
 -جـل وعـال-وخاصة حينما تتأمل اآليات املكية جتد أا كانت تقوي صلة العبد بربـه ...، حيثنا

فـــإذا زادت األمـــور عـــن طاقتـــه وقدرتـــه فإنـــه ال يقـــوى  ،ولـــه قـــدرة حيتملهـــا ألن اإلنســـان لـــه طاقـــة
كثـري   ،الصـيام كثـري  الصـالة،إال َمن كان كثـري  ،-جل وعال-إال َمن كان قلبه متعلًقا باهللا  ،عليها
رسـوًخا وثباتًـا إذا ادهلمـت  النـاسكثرية العبادة؛ ولذا جتد أن صاحب العبادة والعلم أكثـر   ،القراءة
  الفنت.

إىل َمـن بيـده  ،إىل فـارج الكـرب ،إىل فارج اهلـم ،إىل ربه ومواله -اهللا عليه وسلم صلى- النيبجلأ 
ينـاجي  -اهللا عليه وسلم صلى-قول له كن فيكون؛ قام إىل َمن إذا أراد شيًئا إمنا ي ،األمر والنهي

كلمـات   ،ومعـاين الصـدق واإلحسـان ،ربه بكلمات تنخلع هلا القلـوب، كلمـات الصـدق واإلميـان
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ولكــم أن تتخيلــوا عظمــة  ،ولكــم أن تتخيلـوا روعــة املكــان واملكانـة ،-جـل وعــال-ينـاجي ــا ربــه 
حممــد بــن عبــد اهللا الــذي  ،َمــن وطــئ الثــرى بقــدم أعظــم -اهللا عليــه وســلم صــلى-حممــد  ،اةاملناجـ

ــالةعليــه أفضــل -حممــد بــن عبــد اهللا ســيد ولــد آدم  ،نــزل عليــه الــوحي مــن رب العــاملني وأمت  الص
  جل وعال.-يُناجي ربه  -السالم

وتقشــعر هلــا  ،كلمــات تنخلــع هلــا القلــوب  ،وامســع إىل هــذه الكلمــات ،اســتمع إىل هــذه الــدعوات
اللهـم إليـك أشـكو «اهللا عليه وسلم:  صلى-يقول  ،دل على التوحيد واإلميانكلمات ت  ،األبدان

أصـبح  -اهللا عليه وسـلم صلى-اهللا أكرب! حممد ، »الناسوهواين على  ،وقلة حيليت ،ضعف قويت
ـذا الـوحي أصـبح هيـنًـا علـى  -جـل وعـال-! حممد بن عبـد اهللا الـذي شـرفه اهللا الناسهيـًنا على 

  !الناس
 ،أنـت رب املستضـعفني الناس،وهواين على  ،وقلة حيليت ،اللهم إليك أشكو ضعف قويت«قال: 

إىل َمــن تكلــين؟ إىل بعيــد يتجهمــين! أم إىل عــدو ملكتــه أمــري! إن مل يــُك بــك علــي غضــب فــال 
أعوذ بنور وجهك الذي أشـرقت لـه الظلمـات وصـلح عليـه  ،غري أن عافيتك هي أوسع يل ،أبايل

وال حـول  ،لـك العتـىب حـىت ترضـى ،أو حيـل يب سـخطك ،نيا واآلخرة أن ينـزل يب غضـبكأمر الد
  .»وال قوة إال بك

ما أعظـم هـذه الـدعوات! ومـا أجـل هـذه الكلمـات الـيت خرجـت مـن فـِم حممـٍد بـن عبـد اهللا وهـو 
  سبحانه وتعاىل.-يناجي رب الربيات وخالق األرض والسماوات 

من الطائف وهو يف غم عظـيم ال يعلـم بـه إال  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبيقول الراوي: فسار 
 -جـل وعـال-يف الطريـق وإذا بـاهللا  -اهللا عليـه وسـلم صـلى-وبينما نبينـا  ،-سبحانه وتعاىل-اهللا 
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يستجيب لدعوات امللهوف حممد بن عبد  -سبحانه وتعاىل-وإذا برب العاملني  ،ُجييب الدعوات
  ه وسلم.اهللا علي صلى-اهللا 

 ،ومعــه ملــك اجلبــال ،يف غمامــة -الســالمعليــه -فرفعــت بصــري إىل الســماء فــإذا جربيــل «يقــول: 
فسلم عليه ملـك  ،وهذا ملك اجلبال ،لقد مسع اهللا مقالتك وما أجاب به قومك ،قال: "يا حممد

  اجلبال.
  إن شئت أن أطبق عليهم اجلبلني فعلت". ،فقال: "يا حممد

قصـة  ،كمـا كـان أصـحاب عـاٍد ومثـود  مكـةويكـون أهـل  -اهللا عليـه وسـلم ىصل - النيبكلمة من 
وهي فرصـة عظيمـة  ،للظاملني -جل وعال-من قصص التاريخ تدل على الظلم وعلى عقاب اهللا 

  أو يدعو إىل جاه؛ الزال حممًال باهلم. ،يدعو إىل نفسه النيبلو كان  ،لالنتقام
فيقـول: نصـرب يـوم يــومني حـىت يهـدأ مث بعـد ذلــك  ،النقـد غضـب مـن فــ فــالنأحيانًـا يُقـال لـك: 

  نتحدث معه.
مغموًمـا فيقـول: "إن شـئت  اً مهمومـطريـًدا شـريًدا  -عليـه وسـلم اهللا صـلى-لكن امللـك أتـاه وهـو 

  فعلت". -مكةيعين جبلي -عليهم األخشبني  طبقأأن 
  ن هو إال وحي يوحى؟اهللا عليه وسلم؟ ماذا قال َمن ال ينطق عن اهلوى إ صلى-ماذا قال 

  أنا ما بعثت عذابًا هلذه األمة. ،أنا ما بُعثُت عذابًا للناس ،»ال«: السالمو  الصالةعليه -قال 
. أنــا يئســت »أن ُخيــرج مــن أصــالم َمــن يعبــد اهللا ال يشــرك بــه شــيئا اهللاولكــن أســأل  ،ال«قــال: 

الرسالة؛ فاستجاب اهللا دعاء نبيه لكن أرجو اجليل اآلخر هم الذين يقومون ذه  ،من هذا اجليل
 اْلَحـي  ُيْخـِرجُ ﴿ وأخرج مـن صـلب الوليـد خالـد بـن الوليـد ،فأخرج من صلب أيب جهل عكرمة
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اهللا عليه  صلى- النيبوهذا من رمحة  ،]19: [الروم ﴾اْلَحي  ِمنَ  اْلَميتَ  َوُيْخِرجُ  اْلَميتِ  ِمنَ 
  ذه األمة العظيمة. -وسلم

 ـيبث عن أبرز األحـداث الـيت حـدثت حينمـا أصـبح اآلن عمـر قبل أن نتحدى- الناهللا عليـه  صـل
  كم؟  -وسلم

  عاًما. نو مخس -اهللا عليه وسلم صلى- النيبعمر  ناآل ،مخسني عاًما
قبل أن نتحدث عن أبرز حدث؛ باألمس سألين أحد اإلخوة وقال: الروايات اليت تُروى يف سرية 

كيـف نسـتطيع أن نطبـق الصـحيح   ،منها الصحيح ومنها الضـعيف -يه وسلماهللا عل صلى- النيب
  والضعيف؟

  وهنا أريد أن أنبه على قضية يف غاية األمهية.
  اريخ.تكتب ال  :وذكر منها ،رمحه اهللا يقول: "ثالثة ليس هلا أسانيد..."-اإلمام أمحد 

ل ا يف كتب السنة على كتب حاول جمموعة من العلماء أن يطبقوا قواعد اجلرح والتعديل املعمو 
وكـــان مـــن بـــني هـــذه املشـــاريع الـــيت قُـــدمت مشـــروع للشـــيخ حممـــد ناصـــر الـــدين  ،التـــاريخ والســـرية

مث صــدرت جمموعــة مــن الكتابــات حــول مجــع مــا  ،فصــدر منــه اجلــزء األول -رمحــه اهللا-األلبــاين 
: السـرية النبويـة الصـحيحة ادهيـوأفكـان مـن أمجلهـا   -السـالمو  الصـالةعليه - النيبصح من سرية 

وهـــو أســـتاذ للدراســـات العليـــا يف  ،وهـــو مـــن علمـــاء العـــراق ،للـــدكتور حممـــد أكـــرم ضـــياء العمـــري
  باملدينة املنورة. سالميةاإلامعة اجل

  ملا حبثوا هذا األمر خرجوا بالتايل:
رج لنــا تطبيــق قواعــد اجلــرح والتعــديل املطبقــة يف كتــب الســنة علــى كتــب التــاريخ والســرية ســُيخ -

  وستكون هناك فجوات كبرية يف هذه السرية. ،سرية ناقصة
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والقصـة  ،واسرتضـاعه يف باديـة بـين سـعد -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبفعلى سـبيل املثـال: قصـة 
لــيس يف هــذه القصــة مــا يُثبــت صــحة ســندها إىل  ،-رمحــه اهللا-الطويلــة الــيت رواهــا ابــن إســحاق 

وهــذا حــديث صــحيح؛ لكــن  ،هــو اسُرتضــع يف باديــة بــين ســعد ،-ماهللا عليــه وســل صــلى- النــيب
  القصة وتفاصيلها..
والدعاء الذي حدث يف الطائف أيًضا إذا أردنـا  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبأيًضا حينما خرج 

  أن نطبق قواعد اجلرح والتعديل فإننا لن ُخنرج بسرية متكاملة.
فيمـــا يُـــروى فيهـــا مـــن أخبـــار قـــد  -اهللا عليـــه وســـلم صـــلى- النـــيبأن ســـرية  -واهللا أعلـــم-فـــالرأي 

يُتساهل فيما ال يُبىن عليه عقيدة وال أحكام شرعية، وقد عمل هذا األمر علماء أجالء كان هلـم 
وأيًضا اإلمام  ،يف كتابه البداية والنهاية -رمحه اهللا-مثل اإلمام ابن كثري  ،عناية بالصناعة احلديثية

  وغريهم من علماء املسلمني. ،يف كتابه تاريخ اإلسالم -رمحه اهللا-الذهيب 
إذا كان يُبىن عليها  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبفنحن نقول: إن القصص واألخبار واآلثار عن 

وإذا كــان فيهــا بيــان حلكــم يف العقيــدة أو يف الشــريعة؛ فــال نأخــذ منهــا إال مــا صــح ســنده  ،عمــل
  ديل املعمول ا عند علماء السنة.ونطبق عليها قواعد اجلرح والتع

وليس فيه حكم شـرعي؛ فإنـه يُتسـاهل  ،وال أخطاء ،وما كان غري ذلك مما ليس فيه خلل عقدي
 -رمحـه اهللا-خاصة إذا ُروَي من علماء معروفني بعلمهم يف السـرية مثـل اإلمـام ابـن إسـحاق  ،فيه

  غازي والسَري".الذي قال عنه اإلمام الزهري: "إنه إمام من األئمة يف امل
 ،مدرسـتان: مدرسـة متنـع مـافه ،واحلـديث عنهـا يطـول ،يف هـذه املسـألة اً بسـيط تفصـيالً هذا كـان 

  ومدرسة جتيز.
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وأن خيـــتم لنـــا ولكـــم خبامتـــة  ،وكرمـــه أن جيعلنـــا مـــن اهلـــداة املهتـــدين همبنـــ -عـــز وجـــل-أســـأل اهللا 
اهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا حممــد  ىصــل و  ،وأن جيعلنــا ممــن يســتمع القــول فيتبــع أحســنه ،الســعادة

  وعلى آله وأصحابه أمجعني.
 


